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Wapen kopen  
in het buitenland

Hoe gaat het in zijn werk?
Schietstand Zilverberg

Nieuwe schietstand te Kontich!



Beste sportschutters,

  

Het vierde nummer al  !   

“Een tijdschrift vóór en door de sportschutters maken”,  dat was de 
bedoeling toen we bij FROS ongeveer  een jaar geleden  de knoop 
doorhakten om iets extra voor onze schutters te doen.   Een redactieteam 
van enkele (Chinese) vrijwilligers werd samengesteld en we sprongen in 
het diepe.

Na het eerste nummer kropen  enkele schutters in de pen om ons bij te 
staan:  Bart De Smaele en Luc De Wandel schreven enkele artikels over 
hun eigen wapens die bijzonder goed gesmaakt werden door onze lezers.    
Martine en Ben, de eigenaars van schiethandel Trefpunt uit Merchtem, 
mogen ook zeker niet vergeten worden:  zij stellen telkens wapens ter 
beschikking  die door Peter tot in de puntjes worden getest en beschreven.

Ook in dit nummer kan je een van zijn artikels lezen.  Deze keer vergelijkt hij 
twee werkpaarden:  De CZ P09 en de Smith & Wesson M&P.   Oorspronkelijk 
ontworpen voor politie- en ordediensten, maar ook voor de sportschutters 
twee juweeltjes.   Ruwe bolster, blanke pit?   Peter zoekt het uit voor jullie.  

Zelf heb ik me de laatste maanden bezig gehouden met de invoer 
van een wapen uit Nederland.  Normaal gezien had dit artikel al in 
het vorige nummer moeten verschijnen, maar wegens vertragingen/
omstandigheden is dit niet gelukt.  Lees het artikel en je zal begrijpen wat 
ik bedoel…

Deze maand kunnen we ook uitpakken met groot nieuws:  er is een nieuwe 
schietstand in Kontich!  De mensen van schietstand Zilverberg zijn er op 
magistrale manier in geslaagd om in een periode van 12 maanden een 
echt schietcomplex uit de grond te laten rijzen!  Een jaar geleden was er 
een weide, nu ligt er een schietstand met banen tot 100m !   Ik zie het niet 
veel mensen hen nadoen.  Chapeau !

Binnenkort verwachten we een grootse opening, waar onze reporters 
natuurlijk van de partij zullen zijn !   Een feestje op z’n tijd mag he.  

Veel vakantiegenot, veel schietgenot en veel leesgenot !   

Filip De Leeuw
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I .  Inleiding
Ik hoef u niet te vertellen dat de schietsport zijn 
ontstaan vond in het geciviliseerde gebruik van 
initieel voor militair gebruik of jacht ontworpen 
vuurwapens. Vandaag zouden we dat militair 
gebruik kunnen vervangen door politioneel gebruik 
wanneer we het over bepaalde groot kaliber 
handvuurwapens hebben. Dat laatste is meer dan 
toepasselijk voor de splinternieuwe voor 2014 
ontworpen CZ1 P09 en de enkele jaren geleden 
uitgebrachte Smith & Wesson2 M&P. 

Beide moderne wapens zijn ontworpen door 
gerenommeerde fabrikanten die de ambitie 
hebben politie – en veiligheiddiensten over de hele 
wereld van betrouwbaar gerief te voorzien. Gelet 
op de staat van dienst van beide merknamen, zou 
dat sowieso geen probleem mogen zijn. 

1  www.czub.cz
2 www.smith-wesson.com

Sportieve dienstwapens en dienstige 
sportwapens

Maar omdat wij sportschutters zijn en deze wapens 
door dezelfde fabrikanten evenzeer met veel poeha 
voor de civiele markt, en dus a fortiori voor de 
schietsport, worden aangeboden, vonden we het 
nodig beide wapens eens aan een degelijke test te 
onderwerpen. 

Het “heavy duty” - marketing geleuter die vele 
wapencatalogen kenmerken, kunnen de meesten 
onzer sportschutters gestolen worden. Wat kan het 
ons immers schelen dat het aangeprezen wapen 
het overleefd heeft na een val vanuit een helikopter 
op 100 meter hoogte of na overreden te zijn door 
een 70 ton zwaar rupsvoertuig……. Zoveel dus.

Wel net hetzelfde geldt voor de in dit artikel 
besproken wapens. Als we er de catalogen 
mogen op geloven, zijn ze beide het beste dat 
de samenwerking tussen fabrikant en politie- en 
veiligheidsdiensten kan voortbrengen. 

 
Smith & Wesson M&P  vs CZ P09

Wapenbelevenissen: 
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Dat neemt niet weg dat het, zoals de test zal laten blijken, over heel verschillende wapens gaat. Bovendien, 
zegt iedere fabrikant dergelijke zaken over de eigen producten. Ofwel betekent dat, dat alle concepten 
evengoed zijn, ofwel – en dat is al heel wat waarschijnlijker – is het niet al rozengeur en maneschijn en is 
marketing wat het is: gekwaak van groene kikkers.

CZ P09 versus Smith & Wesson M&P

Dat er in dit artikel werd gekozen voor een vergelijkende test tussen de CZ P09 en de S&W M&P3 is veeleer 
toeval. Behalve dat het om moderne polymeer ‘duty-guns’ gaat - wapens die de gewapende machten, 
weze het de klassieke ordehandhavers of de militairen moeten zien te bekoren - was er geen enkele andere 
bijzondere reden waarom beiden zo nodig met mekaar dienden te worden vergeleken. Behalve dan, dat ze 
beiden van behoorlijk recente datum zijn 4 en dus nog geen echte “way back when pedigree” hebben, zoals 
een 1911-systeem dat heeft. Al gaapt er toch een decennium verschil tussen beide ontwerpen.

Hoewel Smith&Wesson en Ceska Zbrojovka beiden namen zijn die klinken als een klok, zijn ze beiden op het 
vlak van polymeerwapens de afgelopen jaren steevast in de schaduw blijven staan van dat andere bekende 
merk van polymeerwapens, m.n. Glock.

En dat ik er voor heb gekozen om specifiek die M&P van S&W eens in het daglicht te stellen, heeft ook geen 
klein beetje te maken met het gegeven dat dit wapen in een vrij recent verleden werd gekozen om de fel 
verouderde, doch oerdegelijke Belgische Browning/FN GP’s van de federale politie te vervangen. Het gaat 
dus vanuit dat perspectief om een interessante wapentest. Hebben ze bij de federale politie voor een degelijk 
pistool gekozen of niet?

3 http://www.smith-wesson.com/webapp/wcs/stores/servlet/Category4_750001_750051_757954_-1_757781_757781_image
4 CZ is voor 2014 uitgebracht, M&P gaat terug tot 2005
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I I .  Concept & Uiterlijk
II.a. CZ P09

In de inleiding legde ik er al meermaals de nadruk op: het gaat in dit artikel over zogenaamde ‘duty guns’, 
wapens dus die bovenal aan de vereisten dienen te voldoen van de ordehandhavers. Aangezien het om 
wapens gaat die dagelijks dienen te worden gedragen, heet het dan ook geen wonder dat een van die 
vereisten het gewicht is. Vandaar dat zowel deze CZ als de M&P zijn vervaardigd uit overwegend moderne 
polymeermaterialen. 

Al moet het gezegd, vederlicht kan je de P09 niet bepaald noemen. Met zijn 840gr leunt dit polymeerwapen 
veeleer aan bij klassieke alu-steel combinatiepistolen zoals een Beretta 92 (950gr.) dan bij zijn directe 
concurrenten, zoals de Glock 17 (625gr.)

Polymeer = plastic rommel? 

Bij velen onder de sportschutters slaat het polymeer gebeuren op de wapenmarkt niet aan. Dat heeft veel te 
maken met perceptie. De perceptie dat die moderne materialen toch niet hetzelfde zijn als staal en aluminium. 
Het voelt allemaal wat speelgoedachtig aan. Zelf ben ik ook veeleer een fan van de klassieke materialen, maar 
dat neemt niet weg dat ik er wel van ben overtuigd dat  de composiet materialen wel degelijk kwalitatief zijn 
en een meerwaarde kunnen hebben. . 

P09
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Stoere bink

CZ pakt in zijn marketing materials graag uit met 
zeer knappe welgevormde jonge vrouwen die 
CZ wapens showen. Van die vrouwelijke vormen 
vinden we in dit product van CZ evenwel weinig 
terug. 

Het wapen oogt daarentegen stoer en robuust. De 
afgeschuinde kanten op de keurig geblauwde slede, 
doorbreken evenwel gelukkig de overdaad aan de 
strakke lijnen. De kolf daarentegen mist toch enige 
visuele ergonomische vormgeving. Om niet te 
zeggen dat die zoveel vorm heeft als een ordinaire 
cafétafelpoot. De trekkerbeugel is eveneens strak 
ontworpen. Maar dat zal verder zijn nut bewijzen.

Of om de fabrikant te citeren: Innovative materials, 
A modern, mechanically and thermally extremely 
stable glassfibre-reinforced polymer has been chosen 
for the frame of the CZ P-09. The new surface finish 
of the slide, barrel and other minor parts markedly 
increases the weapon’s resistance to any mechanical 
damage as well as to corrosion.

Glasvezel versterking van het frame, goede 
oppervlakte finish van de metalen onderdelen. 
Samen garanderen ze volgens  CZ hoge weerstand 
tegen mechanisch schade en corrosie. 

Nieuwe look

Qua uiterlijk is deze CZ een nieuw ontwerp. Hoewel, 
niet helemaal. Hij bouwt immers voort, aldus 
de fabrikant, op de aloude CZ755 en de eerder 
gelanceerde P07 duty. Die laatste is eigenlijk gewoon 
een compactere versie van de P09. Visueel heeft de 
P09 m.i. echter weinig gemeenschappelijk met een 
klassieke 75-serie, waar ook de razend populaire 
en oerdegelijke Shadow6 directe descendant 
van is. Hooguit is hij voortgebouwd op de eerder 
uitgebrachte polymeer CZ SP01 Phantom7. Intern 
daarentegen, blijken de gelijkenissen met de 
klassieke CZ 75 Shadow meer dan treffend. 

Groot

Deze nieuwe CZ is aan de grote kant. Dat heeft 
natuurlijk geen klein beetje te maken met de al 
even grote magazijncapaciteit. Die 19 patronen 
eisen immers hun plaats op in het magazijn en dan 
rest de fabrikant weinig anders dan de kolflengte 
in dezelfde zin aan te passen. Men hoeft heus 
geen kleine pollekes te hebben om het handvat 
aan de grote kant te vinden. Zeker de lijnschutters 
die met één hand schieten, zullen het wapen wel 
wat aan de (te) lijvige vinden. Zij die begiftigd 
zijn met kolenschoppen en tot op heden hun 
gading niet vonden in het wapenaanbod, zullen 
zich door deze CZ echt kunnen laten verleiden. 
Voor de dynamische disciplines zal die iets grotere 
kolf daarentegen zeker geen bezwaar vormen. 

5 http://www.czub.cz/en/catalog/79-pistols-cz/PST/CZ_75_B.
aspx
6 http://www.czub.cz/en/catalog/79-pistols-cz/PST/CZ_75_
SP-01_SHADOW.aspx
7 http://www.czub.cz/en/catalog/79-pistols-cz/PST/CZ_75_
SP-01_PHANTOM.aspx
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II.b. Smith & Wesson M&P9

Ook hier een ogenschijnlijk typisch polymeer 
pistool. Al zal het voor duty doeleinden graag 
gehanteerde gewichtsargument voor deze Smith 
al wat meer mensen kunnen overtuigen. 680 gram 
zegt de fabrikant, weliswaar zonder magazijn. 
Hoeveel dat laatste precies weegt, staat er niet bij 
en hebben we ook niet gewogen, maar laat ons 
daar dus nog zo’n 80 à 100 gram bij doen. Al bij al 
dus een veeleer bescheiden verschil dus met de CZ..

Omvang

De omvang van het wapen dan. Hmm, als je ze echt 
los van mekaar bekijkt, schat je de Smith echt veel 
compacter in dan de CZ. Naast mekaar gelegen 
doen de vooral meer ergonomische vormen van 
de Smith hem toch significant kleiner lijken dan de 
CZ. Maar ziet, bedrog kan ook optisch zijn. Wanneer 
we beide sledes vergelijken, verdwijnt die optische 
indruk vrijwel meteen.  

Om maar te zeggen, dat stijlelementen, zoals 
afschuinen en rondere vormen, een voorwerp een 
heel ander gevoel van omvang kunnen geven.

M&P

7



I I I .  Features
III. a. CZ P09 / Smith & Wesson M&P9

Dat beide wapens vrij compleet zijn bij aanschaf, 
ligt voor de hand. Beiden worden ze standaard 
voorzien van 2 magazijnen, een serie verwisselbare 
‘backstraps’ 8 en een stevig wapenkoffertje, de ene 
(CZ) vergezeld van kuissetje, de andere van een 
trekkerslotje (S&W)9. 

8 Het achterste deel van de handgreep kan worden aangepast 
aan de wensen van gebruiker. Denk daarbij vooral aan meer of 
minder grip door ribbels in deze of gene richting.
9 De afbeelding van de S&W toont het slotje en tweede lader 
niet.

Nieuwe look

Natuurlijk een nieuwe look, de M&P was medio het 
eerste decennium van deze eeuw een echt nieuw 
ontwerp. Niet dat ze bij S&W in de jaren voordien 
geen polymeer wapens bouwden (we herinneren 
ons nog de SIGMA van de 90’s), maar het heeft 
bij Smith toch wel even geduurd vooraleer ze 
echt met een overtuigend, vernieuwend concept 
kwamen aandraven. Een wapen dat niet alleen 
voortbouwde op verworven kennis, maar ook zijn 
looks mee had. Laat ons eerlijk zijn, zeker de eerste 
versie van de SIGMA-lijn was gewoon kotslelijk.  Dat 
is absoluut niet wat je mag zeggen van deze M&P. 
Hij verenigt m.i. enerzijds voldoende stoere looks, 
met een anderzijds toch wat meer geraffineerde 
vormgeving door het verwerken van voldoende 
reliëf in de slede. Van den Amerikaan zou je wellicht 
een lomp ‘oversized’ wapen verwachten, geheel 
in de traditie waarin ze bv. hun pick-ups maken. 
Maar dat geldt allerminst voor de M&P. Ja, het mag 
gezegd, in de polymeer wapens is dit echt wel een 
van de mooiste wapens op de markt. Glock komt 
hier geen meter in de buurt. 
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Dat laatste komt evenzeer de wapencontrole ten 
goede omdat derwijze het ‘flip-up’ effect beter 
kan worden gecompenseerd. Bovendien verlaagt 
een hoger greeppunt meteen ook de miklijn ten 
opzichte van het hand. 

Het wapen heeft verwisselbare magazijnknoppen. 
Handig dus voor de linkshandige schutter. Zowaar 
alles aan dit wapen is trouwens ‘ambidextrous’. 
Voorts is er een Picatinny-style rail montage 
onderaan het frame. Dat laat uiteraard montage 
van bepaalde accessoires toe. 

III.b. CZ P09

Een belangrijk verschil tussen beiden zit in de 
magazijncapaciteit. In de patroonladers van de CZ 
P09 passen maar liefst 19 9mm patronen. Niet absurd, 
maar wel indrukwekkend. Zondermeer maakt dat 
voor de meer dynamische toepassingen mogelijks 
het verschil. Hoe groter de magazijncapaciteit, hoe 
langer de schutter kan wachten voor een reload, 
dat spreekt van zelf. Het is zoals in het formule 1 
rijden met een vollere tank of betere set banden. 
Elke pitstop die je kan uitstellen, is tijdswinst. 

Voorts beschikt het wapen over een wel bijzonder 
interessante feature, nl. het zogenaamde ‘Omega 
trigger mechanism’. Dat laat o.a. een keuze toe 
tussen een manuele tweezijdige veiligheidspal   
10en een zogenaamd ‘decocking’-mechanisme. 
Het hier afgebeelde wapen heeft de decocker 
gemonteerd. Dat laat dus toe om de hamer met 
een druk op de knop te ontspannen zonder dat 
die op de slagpin inslaat. Ook dit is zondermeer 
een feature die de dynamische schutters bijzonder 
zullen kunnen appreciëren. 

De strak ontworpen trekkerbeugel houdt 2 
functionele features in. Allereerst laat de rechte 
voorkant met antislip-reliëf en uitslaande tip een 
goede wapencontrole met de wijsvinger toe. Ten 
tweede is de achteraan redelijk schuin oplopende 
beugel naar de greep toe een garantie voor een 
hoger greeppunt, dichter bij de slede. 

10 Die is trouwens standaard bijgeleverd.
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Een andere nuttige feature die de Tsjechen op 
deze P09 voorzagen is de zogenaamde ‘loaded 
chamber indicator’. Verwacht daarbij evenwel 
geen hefboompje zoals bij een Luger P08, laat staan 
een uit het achterwerk van de slede uitstekend 
pinnetje dat we terugvinden op een Walther P38. 
Het geladen zijn van het wapen ontdek je gewoon 
door even op de rechterzijde van de kamer te kijken.  

Op beide zijden van het frame, boven de 
trekkerbeugel bevinden zich goed gevormde 
‘thumb rests’, antislip grijppunten (serrations) 
voor de duim dus, hetgeen zonder twijfel alweer 
de wapencontrole bij gebruik met twee handen ten 
goede komt.

Op de slede zijn de nodige gripsleuven niet alleen 
achteraan, maar ook vooraan voorzien. Die faciliteren 
het openzetten van de slede vanzelfsprekend. 

De sledevangpal is anders dan de doorsnee 
Glock oversized. Ongetwijfeld goed gezien van 
de Tsjechen, daar sommige bijzondere politie -en 
veiligheidsdiensten al wel eens gebruik maken 
van handschoenen. Derwijze hoeven ze niet op 
de tast naar die sledevangpal. En de dynamische 
sportschutter zal van die feature sowieso geen last 
ondervinden.
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III.c. Smith&Wesson M&P9

De features van de S&W dan. Wel die verschillen 
niet zo danig veel van die van de CZ, alleen ziet het 
er allemaal wat anders uit. We zouden natuurlijk 
snel uitgepraat zijn, mocht er geen enkel significant 
verschil zijn. De magazijncapaciteit bijvoorbeeld. 
Die is beperkt tot 17 9mm patronen12. Laat dat nu 
evenwel vooral geen tegenargument zijn, omdat 
17 dezer dagen de standaard capaciteit is van 
moderne politiepistolen. Een standaard Glock 
17, zowat het meest gebruikte politiepistool ter 
wereld, heeft er ook 17. Vergis u evenwel niet wat 
die productnummer bij Glock betreft. Die houdt 
geen enkel verband met de patrooncapaiteit, maar 
verwijst wel naar het 17e ontwerp dat tot het pistool 
leidde.

Een klein detail wat het 
magazijn zelf betreft. Bij S&W 
zijn ze zo snugger geweest 
om de kleine ‘portholes’ 
voor de visuele controle van 
de geladen hoeveelheid 
patronen aan beide zijden 
van het magazijn te laten 
verschillen. Cijfer 17 aan 
de ene kant, cijfer 16 aan 
de andere kant. Dat komt 
natuurlijk door de ‘double 
stack’ eigenschappen van 
de lader. Is deze feature belangrijk? Pfff, het is 
een visueel handigheidje om zeker te zijn dat de 
capaciteit ten volle is gebruikt zonder dat men 
hoeft te forceren bij het laden.

12 Bovenste op de afbeelding

Richtmiddelen

CZ kiest, net zoals S&W trouwens, voor de P09 voor 
zogenaamde NOVAK-style vizieren. Wayne Novak  
11is een Amerikaanse ontwerper en fabrikant van 
deze typische lage keep/korrel combinaties, ideaal 
voor het dynamisch schieten. Een wapen met 
platte richtmiddelen is niet alleen interessant voor 
holstergebruik, het heeft vooral het voordeel de 
miklijn laag te houden, zodat het ‘zwevende’ effect 
van de richtmiddelen ten opzichte van de loop tot 
een minimum wordt herleid. Een en ander voelt 
gewoon veel handiger en beter aan. 

Over de korrel werd eveneens nagedacht bij CZ. En 
dan heb ik het veeleer over de verwisselbaarheid 
ervan. Dat kan immers gebeuren zonder hamer 
en doorslag. Een zeskantsleutel lost het probleem 
op. Bij S&W is dat duidelijk anders. Klassieke 
zwaluwstaart montage van de korrel. Laat dat 
evenwel niet per se een nadeel zijn. Je kan de korrel 
ten minste afstellen, mocht om de een of andere 
reden, dat onvoldoende kunnen via de NOVAK-
keep. 

11 http://www.novaksights.com/ 11



De trekkerbeugel daarentegen trekt in niets op 
die van CZ. De features, zoals ze hiervoor werden 
beschreven, ontbreken helemaal bij S&W. Hier 
geen strak ontwerp, rechte voorkant met antislip-
reliëf en uitslaande tip en achteraan schuin sterk 
oplopende beugel naar de greep. Maar of dat 
voor dit pistool zo nodig is, leest u verder.

Wat heeft onze S&W nog meer te bieden? Wel 
ook hier een verwisselbare magazijnpal (links-/
rechtshandigen), een Picatinny-rail onder het 
frame en NOVAK-style richtmiddelen. Ook hier 
anti-slip thumb rests. Alleen, heeft S&W ze op 
de sledevangpal aangebracht. Ze staan lateraal 
horizontaal, dus in het verlengde van de loop. 
Bij de CZ staan ze lateraal schuin omhoog. De 
druk die de duim geeft, is daardoor verschillend. 
Bij de S&W is het effect veeleer gericht op het 
rechtstreeks naar beneden trekken van het wapen 
om de opslag te verminderen, bij de CZ staan ze 
veeleer gepositioneerd om het wapen naar voor en 
vervolgens naar beneden te duwen. Hier heeft S&W 
evenwel een steek laten vallen. Door de positionering 
van de anti-slip thumb rests op de sledevangpal, is 
er van ‘ambidextrous’ natuurlijk geen sprake. De 
linkshandigen zijn wat dat betreft niet op dezelfde 
wijze bediend als de rechtshandigen. 

12



Die feeling kan ook in beeld worden gebracht 
door beide frames naast mekaar te leggen. Links 
de oversized meer ‘plastic’ aandoende CZ, rechts 
daarvan, de eleganter gevormde, ‘rubber’ stijl 
greep van de S&W. Ook hier een kleine nuance. Dat 
het frame van de Smith wat kleiner en eleganter 
overkomt, heeft natuurlijk te maken met het 
gegeven dat de CZ een (oversized) frame-mounted 
safety/decocker heeft en de geteste Smith niet. 
D standaard M&P 9 heeft eveneens een frame 
mounted safety knop, alleen verdwijnt die in 
omvang in het niets ten opzichte van deze van de 
CZ.

Ongetwijfeld zeer innoverend is het in de kolf 
geïntegreerde tool, een doorslag dienend voor de 
demontage van het wapen

Voorts valt op dat de ‘serrations’ (de antislip gleuven 
op de slede) zich beperken tot de achterkant ervan. 
Daarin verschilt de S&W niet van een Glock, zijn 
directe concurrent, maar wel van de CZ die wat dat 
betreft wel heel volledig is.

Voorts valt vooral het verschil in feeling van het 
wapen op. Alwaar de handgreep van de CZ een 
zeer polymeer-plastic gevoel nalaat, heeft de S&W  
een meer kleverig, natuurlijker gevoel. De S&W 
handgreep heeft dan ook een soort rubberen jasje. 
M.i. een betere eigenschap zo er geen gebruik 
wordt gemaakt van handschoenen. 
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IV. Schietervaring
Practical

Traditioneel beperk ik me bij het beschrijven van de wapens onder de rubriek schietervaring tot een klassieke 
25meter, één hand lijnschiettest. Die test blijft. Evenwel, omdat beide wapens bovenal voor het dynamische 
gebruik werden ontworpen, doe ik wat Jeremy Clarckson in Top Gear zou doen. ‘I handed the two firearms 
over to the (2) STIG(s)’. Zelf ben ik bovenal een lijnschutter. Of de wapens ook voldoen aan de sublieme 
eigenschappen zoals de fabrikanten ze omschrijven, laat ik liefst van al over aan het oordeel van mensen die 
wekelijks de dynamische schietsport beoefenen. In dit artikel zijn mijn 2 ‘STIGs’ Johnny Rouire en Danny 
Hauwelaert, beiden gerespecteerde wedstrijdschutters van het VPSG Machelen Practical Shooting Team. 

 
VERENIGDE PISTOOL SCHUTTERS

V.
P.S

.G
.

P.S
.C

.G
.

MACHELEN

GRIZZLY
PRACTICAL SHOOTING

D.V.C.
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De twee onderstaande tabellen, vatten hun ervaringen samen:

Beoordelingspunten CZ P09 S&W M&P

STIG  Johnny Rouire

Afwerking slede + Gefreesde slede? Niet gegoten zoals andere 
CZ’s ++ Stainless Steel

Afwerking frame + Voelt log aan, maar checkering boven 
trekkerkast doet het prima als thumb rest + Voelt stoer en robuust aan

Richtmiddelen + Novak style af fabriek. Lichtvezel korrel zou 
beter zijn + Novak style af fabriek. Lichtvezel korrel zou 

beter zijn

Greep + Voelt aan als een blok. Knappe trekker 
‘undercut’ ++ Zeer ergonomisch en beavertail maakt het af

Trekker -
Trekker reset is ongeveer 1cm, nadelig bij 
snelvuur Heel zware double action. Single 
action is ok

+ Korte trekker reset Trekker veiligheid stoort 
niet. Trekker druk is ok

Demonteren - Zelfde demontage procedure als de 
standaard  CZ75 + Eenvoudig en snel

Magazijn release ++ Breed en verlengd - Een beetje te klein

Terugslag +
Gewicht van de slede ligt achteraan. Neus 
wipt daardoor meer op, maar beter dan 
Glock 17

++ Gewicht van de slede ligt op de neus en 
bijgevolg minder terugslag

Precisie +
sub 2” groepering op 20m. Evenwel, meer 
open groepering op 10m bij snelvuur door 
hogere opslag en trekker

+ sub 2” groepering op 20m en kleine 
groeperingen ook op 10m tijdens snelvuur.

Resultaat 6,8/10 7,9/10

Beoordelingspunten CZ P09 S&W M&P

STIG Danny Hauwelaert
Afwerking slede + Perfect afgewerkt + Stainless steel

Afwerking frame + Chekering boven trekkerkast is een plus punt + Solide

Richtmiddelen + Zijn ok gezien het een duty versie is maar 
lichtvezel korrel zou beter zijn + Idem als bij cz

Greep ++ Ziet er nogal indrukwekkend/groot uit echter 
ook goed voor kleine handen. +

Eerste zicht klein en broos maar eens in 
de hand vergeet je dat direct en is het een 
winner.

Trekker - voor snelvuur te lange reset out of the box + It’s a winner

Demonteren + Zoals elke cz zoals door iederen wel gekend + Eenvoudig

Magazijn release ++ Ideaal ook voor mensen met kleine handen -

De uitstulping in het frame om aan te geven 
waar de release is zorgt er wel voor dat de 
release bijna verzonken is en dus moeilijk in 
te drukken, geen snelle reloads met deze

Terugslag - Hogere opslag dan we gewoon zijn van cz 
maar niet zoals een glock ++ Blijft liggen ook bij snelvuur

Precisie +

Snelvuur is wat grotere groepering wegens 
hogere opslag en trekker lengte. Zal wat 
meer oefening vergen om onder controle te 
houden

++
Lange afstand en snelvuur maakt niet uit, 
out of the box schiet deze super vanaf de 
eerste keer.

Resultaat 7,1/10 8,1/10



Doelschieten

Zoals eerder geschreven, hoort een klassieke 
precisietest op de 25m met 1 hand tot de 
vereisten voor een correcte beoordeling van elk 
handvuurwapen. Lange of korte lopen, afstelbare 
of vaste richtmiddelen, kleine of grote handvatten, 
metaal of polymeer, groot of klein kaliber, mij maakt 
het niet uit. Elk handvuurwapen dient op 25m de 
doelkaart te raken. En de overgrote meerderheid 
der handvuurwapens doet dat probleemloos en 
zonder grote inspanning. Een kleine groep doet het 
ook, maar dan niet zonder enige inspanning. Maar 
dat maakt het net uitdagend.

IV.a. CZ P09

De CZ is een groot wapen. Het feit dat het wapen 
een voor mij te lange, hard plastic aanvoelende 
kolf heeft, voelt niet echt plezierig aan. Het is net 
alsof je het wapen niet echt volledig meester bent. 
Ik geef de voorkeur aan een bij de onderhand 
aansluitende kolf met rubberafwerking. 

De eerste 10 schoten die ik met het wapen deed, 
leverden meteen een, voor dergelijke beperkte 
ervaring met de P09, afdoende bevredigend 
resultaat op. Daar zit natuurlijk veel meer in, als de 
schutter het wapen ettelijke keren na mekaar zou 
inschieten om zich de eigenschappen ervan echt 
eigen te maken. Richtmiddelen stonden af fabriek 
voldoende nauwkeurig afgesteld. Mikken deed ik 
onderaan de zwarte bol. Door de onwennigheid 
met de trekker, duurde het mikken nog net te lang 
om mooiere groeperingen toe te laten. 

Terugslag was vrij aangenaam en beter dan mijn 
eigen Glock 17. Trekker heeft toch wat overbodige 
sleep in single action, de druk ervan is doenbaar en 
ook vergelijkbaar met de Glock. Het is gelukkig geen 
‘non-stop’-trekker. Daar bedoel ik dan mee, een 
trekker waarbij je geen echte stop voelt alvorens 
hij afgaat. Sleep, stop, druk en krasloze overgang 
naar het afgaan van de trekker. Netjes als je het mij 
vraagt. 

Wat de richtmiddelen betreft, mag de korrel iets 
breder. Dat maakt het aansluiten van korrel op keep 
beter. Maar een korrel is makkelijk te veranderen. 
Het is ook wel een beetje een eigenschap van die 
typische NOVAK-sights.
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IV.b. Smith & Wesson M&P9

Met zijn kleinere, ergonomische en met rubber 
afgewerkte kolf, voelt de S&W veel natuurlijker en 
dus aangenamer aan. De beavertail is werkelijk 
subliem. De hand grijpt diep in het frame. De 
miklijn van het wapen is laag. Ongetwijfeld de 
beste miklijn die ik in een polymeer wapen al ben 
tegengekomen. Als je daarentegen een Heckler 
& Koch USP of een gelijkaardig wapen van SIG 
neemt, dan is deze Smith qua feeling waarlijk een 
verademing. Er is over het ontwerp van dat frame 
duidelijk goed nagedacht. 

Keep – korrel verhouding is vergelijkbaar met die 
van de CZ. Persoonlijk, maar dat geldt voor beide 
wapens, zou ik - zo die ondertussen bestaan – een 
laag verstelbaar LPA13 vizier laten monteren met 
aangepaste korrel. 

De terugslag is m.i. iets lichter dan de CZ en Glock. 
Dat heeft natuurlijk te maken met de diepe greep 
waardoor het wapen beter in balans ligt. 

De trekker daarentegen, draagt niet meteen mijn 
voorkeur weg. Hier wel zo’n typische ‘non-stop’-
trekker. Voor het precisie schieten is dat een minder 
interessant gegeven. Persoonlijk weet ik graag 
wanneer de voordruk precies stopt en wanneer je 
aan de laatste sleep kan beginnen om het schot te 
plaatsen. 

Het resultaat dan. Wel deze schoten komen van 
patroon 10 – 20. De eerste 10 patronen waren 
immers nergens te bespeuren in de zwarte bol. Ze 
zaten allemaal ver bovenaan. De lijn was recht, maar 
met de hoogte afstelling van dit wapen was toch iets 
goed mis. Ik heb dan maar ergens in de 3 onderaan 
gemikt om uit te komen waar u het resultaat ziet op 
de bijgevoegde foto. Hoe dat precies komt, is me 
een raadsel. De S&W was evenwel een reeds goed 
gerodeerd wapen. Ik weet dus niet wat er precies 
aan de richtmiddelen was gedaan om dit resultaat 
te verklaren. Dat neemt niet weg dat het wapen 
evenzeer groepeert als het moet en met een keurig 
verstelbaar vizier erop, is deze S&W best wel een 
aangenaam goed schietend wapen. 

13 http://www.lpasights.com/
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VI.a. CZ P09

Van de CZ P09 onthoud ik vooral de keurige trekker 
en de voor het precisie schieten meer traditionele 
externe hamer. Persoonlijk ben ik geen grote fan 
van interne hamermechanieken. Wat dat betreft, 
is het redelijk te stellen dat de CZ eigenlijk een 
soort ‘hybrid’ is, een tweeslachtig pistool, met 
zowel typische features voor het dynamische als 
voor het precisie schieten. Het wapen is evenwel 
potig waardoor mensen met normale of kleinere 
handen, het wapen zondermeer te groot zullen 
vinden. Qua ontwerp ontsiert de fantasieloze kolf 
het voorts mooie algemene design van het wapen. 
Dat is kennelijk de kostprijs van de grote magazijn 
capaciteit. Alleen is die laatste geen wezenlijke troef 
voor de precisieschutter. 

VI.b. Smith & Wesson M&P9

De Smith is een mooi wapen, een wapen waarover 
goed werd nagedacht. Het wapen voelt als een 
verlengstuk van je hand aan. De rubbertoets op de 
kolf doet het wapen bovendien kleven in de hand. 
De typische harde plastic – feeling die de CZ, maar 
even goed een Glock of HK kenmerkt, ontbreekt 
volledig bij de S&W. Ware het niet voor de trekker 
die niet mijn ding is, ik ruilde hem direct voor mijn 
Glock. Hoewel, zelfs met die trekker zou de ruil nog 
kunnen doorgaan. Een verstelbaar vizier is m.i. voor 
de precisie schutterij met deze S&W onontbeerlijk. 
Maar, nogmaals, dat valt natuurlijk te bezien want 
ik weet niet welke aanpassing aan het vizier in het 
verleden werd gedaan. 

VII  – Woord van dank
Namens het hele redactiecomité van FROS, sluit 
ik dit artikel af met wel heel bijzondere woorden 
van dank aan Ben en Martine van Wapenhandel 
Trefpunt uit Merchtem14 die het andermaal 
mogelijk maakten voor ons om deze wapens aan 
een grondige test te onderwerpen. Zonder de 
medewerking van sommige handelaars zou het 
wel bijzonder moeilijk worden om u, beste lezers en 
leden van FROS ,te voorzien van wapenadvies. 

14 Bogaerstraat 13, 1785 Merchtem

V. Price/Value
V.a. CZ P09

Daarover kan ik kort zijn: met een prijs van € 595 bij 
Wapenhandel Trefpunt te Merchtem, is de prijszetting 
voor zo’n keurig pistool zondermeer uitstekend. Ik 
had het wapen snel € 100 à 150 duurder geschat, 
precies omdat het toch om een nieuw ontworpen 
pistool gaat en de ontwikkelingskosten traditioneel 
worden doorgerekend de eerste jaren. Omdat de 
Glock natuurlijk de geduchte concurrent is die in 
het vizier van de CZ P09 ligt, mocht de prijszetting 
natuurlijk niet de pan uitswingen. Vandaar wellicht 
deze wel heel uitstekende price/value verhouding. 

V.b. Smith&Wesson M&P9

Daarover kan ik even kort zijn: met een prijs van € 
600 voor de standaard M&P (met frame mounted 
safety) bij diezelfde wapenhandel, is die S&W al even 
keurig geprijsd als de CZ en dus eveneens een dikke 
concurrent voor Glock. De versie die wij testten had 
een stainless slide, dus daar zal de prijs iets hoger 
van liggen, maar nog steeds in een aanvaardbare 
prijsvork. 

VI .  Conclusie
De algemene conclusie over de wapentest met 
deze polymeer pistolen luidt positief. 
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Dit jaar staan er 2 nieuwe studiedagen en 1 
workshop op de agenda over de wapenwetgeving. 
Tijdens deze opleidingen willen we de wapenwet 
van A tot Z toelichten.

Daarnaast ontvangt men bij inschrijving voor beide 
studiedagen het wetboek ‘Wapens 2013’ (uitgeverij 
Larcier).

Hieronder alvast info over de programma’s:

De wapenwet van A tot Z toegelicht (dag 1)

• 19/09/2014
• ALM, Berchem
• 1 dag

De wapenwet van A tot Z toegelicht (dag 2)

• 07/11/2014
• ALM, Berchem
• 1 dag

De wapenwet van A tot Z toegelicht: workshop

• 14/11/2014
• ALM, Berchem
• 1 voormiddag
• Opgelet! Het doelpubliek van deze 

workshop beperkt zich tot politiediensten, 
overheidsinstanties en magistraten.

Studiedagen over de wapenwetgeving

Voor meer info of inschrijven

Marleen Tans
Marketingcoördinator
Confocus bvba
Sint-Truidersteenweg 576A - 3500 Hasselt (België)
Tel.: +32(0)11 75 41 01 - GSM: +32(0)471 18 49 24
Fax: +32(0)11 75 41 04
www.confocus.be - marleen.tans@confocus.be



Eind oktober ben ik wat aan het surfen op de site van 
VDW Wapenhandel in Nederland en m’n oog valt 
plots op een Desert Eagle .357 Magnum.   Heel leuk 
prijsje en deze winkel staat hoog aangeschreven bij 
enkele mensen uit m’n omgeving.  Let’s do it !

Ik stuur een mailtje en binnen enkele uren krijg 
ik antwoord  van Joep Van Dam, eigenaar van de 
winkel.  Het wapen is in perfecte staat en wordt 
onder garantie verkocht.    Ze vragen me om m’n 
naam en adres door te geven en een kopie’tje van 
m’n identiteitskaart in te scannen.   De volgende 
ochtend zit er een document met de gegevens van 
het wapen in m’n mailbox.

Tijd om een Model 4 vergunning aan te vragen…
Ik download de standaard formulieren van het 
internet en vul de 6 pagina’s in met de gegevens van 
het pistool.   Ik voeg nog een kopie van m’n licentie 
toe, zodat de mensen van de wapendienst ineens 
weten dat ik sportschutter ben.  Nog een kopietje 
van het dossier nemen voor mezelf en aangetekend 
verzenden naar de wapendienst van Antwerpen.

Een dag of tien later zit een aanvraag tot betaling 
voor de aanvraag in m’n brievenbus.  Direct betalen 
en de wachttijd kan beginnen… 

20

Wapen kopen in het buitenland
Je kent het wel,  je zoekt een specifiek wapen, maar niemand in België kan je blijkbaar helpen.   In 
Nederland heeft precies elke winkel het in stock, maar hoe begin je er in hemelsnaam aan om 
een vuurwapen over de grens te krijgen?    Je kan er veel over lezen, maar hoe gaat het er nu in de 
praktijk aan toe? 

Wij testten het uit voor jullie!
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Drie maanden later nog steeds geen nieuws.   Dus 
even een mailtje sturen naar de wapendienst om 
te vragen of er een probleempje is.   Onmiddellijk 
antwoord van de provincie:   blijkbaar hebben ze nog 
steeds geen advies gekregen van de lokale politie.   
Dit advies werd opgevraagd begin november, maar 
drie maanden later hebben ze nog steeds geen 
antwoord.   Ik neem dus even contact op met m’n  
lokale politie.   Wat blijkt:  de verantwoordelijke 
agenten hebben al verschillende keren aan m’n deur 
gestaan, maar ze konden me nooit thuis vinden.    Dit 
kan inderdaad kloppen, want ik ben zelden thuis:  
ofwel zit ik ergens op een schietstand, ofwel zit ik in 
m’n atelier.

We maken  een afspraak voor een huisbezoek enkele 
dagen later zodat het advies van de lokale politie 
nog voor het eind van de week bij de wapendienst 
van de gouverneur terechtkomt.   

Even terug contact opnemen met de wapendienst 
om te checken of alles in orde is en om te melden 
dat het wapen in Nederland zal aangeschaft 
worden.    Weer krijg ik onmiddellijk antwoord:  de 
dienst is met de verwerking van het dossier bezig, 
en ze zullen ervoor zorgen dat de nodige papieren 
voor de invoer bij m’n Model 4 zullen zitten.  Knappe 
service !

En inderdaad:  twee weken later krijg ik bericht van 
de lokale politie dat m’n vergunning bij hen op 
kantoor klaar ligt.  De volgende dag kan ik na m’n 
werk even stoppen en krijg ik de Model 4 vergunning 
mee, samen met de mythische ‘blauwe kaart’  
(Voorafgaande machtiging voor de verwerving 
van een wapen van categorie B door een Belgische 
ingezetene in een andere Staat van de Europese 
Unie (Art. 7 §1 Richtlijn 91/477/EEG)).

We zijn nu half maart.  Ik scan de blauwe kaart 
en de groene Model 4 vergunning in en stuur ze 
door naar VDW wapenhandel.   Hiermee kan hij de 
uitvoervergunning aanvragen voor het wapen.  ‘Een 
Consent’ noemen onze Noorderburen dat.     Op 
het internet lees ik dat ze in Nederland net nieuwe 
software hebben gekregen, waardoor alles in de 
soep loopt.  Het zou tot 5 maanden kunnen duren 
voor dat het consent wordt uitgeschreven… fingers 
crossed. 11 april (amper drie weken later) krijg ik 
een mailtje van VDW Wapenhandel:  het consent 
is volledig in orde en ik mag m’n nieuwe wapen 
gaan ophalen!   Dat wordt dus een road trip richting 
Nieuwkoop dit weekend.   Anderhalf uurtje rijden, 
maar het is rustig op de baan en het is een stralende 
dag.  Wat moet een mens nog meer hebben…  tja, 
een Desert Eagle natuurlijk !

Wapen kopen in het buitenland
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Na iets meer dan 2 uur (m’n gps weigerde dienst en ik 
had geen kaart bij me) kom ik op het industrieterrein 
van Nieuwkoop aan.   Joep van Dam staat me in z’n 
winkel op te wachten.  En ‘live’ is hij al even vriendelijk 
als via de mail.   Hij runt de zaak samen met z’n broer.  

“Hoe het komt dat we het consent zo snel gekregen 
hebben?  Nou, wij hebben gewoon een heel goede 
reputatie bij het CDIU (Centrale Dienst voor Invoer 
en Uitvoer nvdr).   Die hebben we in de loop der 
jaren opgebouwd.  Als onze zaak bepaalde nummers 
doorgeeft, gaat het CDIU ervan uit dat alles klopt.  
En daarom gaat het sneller.”  : vertelt Joep me.    “Als 
het echt nodig is, hebben we een uitvoerconsent op 
een dag of twee, drie.”   

We vullen samen nog enkele documenten in, 
zodat ik het wapen over de Nederlandse wegen 
mag vervoeren.  (ik heb immers geen Europese 
vuurwapenpas voor dit wapen), drinken nog 
gezellig een koffie’je en ik begin aan m’n ritje naar 
België terug.     

Het spreekt voor zich dat ik geen patronen kan 
aankopen in de Nederlandse winkel.  Niet dat het 
nodig is, maar ik check het toch maar eens voor alle 
zekerheid.

Ok.  Momenteel heb het het wapen dus in handen 
en ben terug thuis in België.   De uitvoer uit 
Nederland is voltrokken.   Nu nog zorgen dat het 
ingevoerd wordt in België. Hiervoor moet ik binnen 
de 14 dagen naar de Proefbank in Luik.    Hier zal 
het wapen geïdentificeerd worden en zal het 
worden ingeschreven in ons Belgische Centraal 
Wapenregister.    Ik telefoneer naar de Proefbank en 
wordt heel vriendelijk geholpen door een dame die 
bijna perfect Vlaams praat.  Chapeau !    We maken 
een afspraak om op 24 april eens langs te komen 
met het wapen.

Twee weken later:  na een tochtje van bijna twee uur 
kom in ik de rue Fond-des-Tawes in Luik aan.   Ik rij 
nog twee keer voorbij de proefbank zonder het te 
beseffen en bel dan aan.   Na enkele minuten schuift 
de poort open en parkeer ik me op het binnenplein.  

Wapen kopen in het buitenland
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systeem.  Twee minuten later rolt de rekening uit 
de printer.  “Dat is volledig in orde meneer” laat ze 
in gebroken Vlaams weten terwijl ik de 12,50 euro 
overhandig.   Sympathiek dat ze proberen om me 
in het Nederlands te helpen.   Misschien heeft het 
iets te maken met het feit dat ik ook moeite deed 
om Frans te praten?   In ieder geval een heel vlotte 
ervaring hier in Luik.   Wie had gedacht dat ik een 
halve dag onderweg zou zijn om aan de andere 
kant van het land een nummer in een computer 
te laten typen?   Het grappige is, dat ik nu nog met 
het wapen en de documenten naar de lokale politie 
moet… om te kijken of ze hier in Luik geen typefout 
hebben gemaakt.

Ik rij terug naar huis en telefoneer naar m’n lokale 
politie.   De verantwoordelijke voor de wapens is 
echter niet op kantoor aanwezig en men vraagt me 
om maandag terug te bellen.   

Maandagavond stop ik even na het werk om 
eens te kijken of ik een afspraak kan maken.   De 
verantwoordelijke is echter bezig met het geven 
van een cursus op locatie, en zal tien dagen niet 
beschikbaar zijn.   Z’n vervanger zal me contacteren 
om een afspraak te maken.   

Een week later heeft de vervanger me nog steeds 
niet gecontacteerd, dus bel ik maar even terug.  
De verantwoordelijke zit inderdaad nog steeds op 
cursus en de vervanger is niet aanwezig.

Aan de receptie zitten twee jonge dames.  
“Tracibilité?”: vraagt een van beide me.  “Je ne sais 
pas.  J’ai acheté cet arme aux Pays Bas.” stamel ik in 
m’n beste Frans.    “Oui. Tracibilité.  Allez à l’atelier” 
antwoordt ze terwijl ze me in de richting van een 
gebouw aan de overkant van het middenplein wijst.    

In het atelier mag ik plaatsnemen in een soort 
wachtlokaaltje.   Achter dik glas zie ik enkele mensen 
aan het werk.   Hier en daar zie ik een rekje met enkele 
lange wapens naast elkaar geplaatst.   Maar voor de 
rest zou ik nooit vermoeden dat ik in dé Proefbank 
van Luik sta.   Het lijkt eerder op een soort vakschool 
waar men aan metaalbewerking doet.  

“Tracibilité?” vraagt de man achter het glas.   “Oui” 
antwoord ik vol overgave.  Hij opent een sluisje 
waarin ik m’n Desert Eagle mag plaatsen.    Hij neemt 
het wapen mee en zet zich iets  verder achter een 
bureau.  Ik zie hem het wapen langs alle kanten 
bekijken en wat opschrijven.   Een minuutje of twee 
later stopt hij m’n wapen terug in het sluisje en geeft 
me een papiertje met het merk, het kaliber en het 
serienummer op vermeld.   “Allez à la récéption  pour 
l’addition svp” laat hij me vriendelijk weten.   Dus 
terug over het middenplein naar de twee dames van 
de receptie.  

“Dat ging snel.  Nu enkel nog betalen.”: zeg ik terwijl 
ik het papiertje afgeef.  De dame glimlacht, zet zich 
achter haar PC en typt de gegevens over in haar 

Wapen kopen in het buitenland
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Weer een week later bel ik nog maar eens terug.   De 
verantwoordelijke van de wapens heeft inderdaad 
z’n cursus afgerond, maar is niet aanwezig op 
kantoor.

Zo gaat het nog een tijdje verder, tot m’n Model 4 
vergunning verlopen is.  (blijft slechts 3 maanden 
geldig)    Daarop neem ik het besluit om het deel B 
van de vergunning zelf naar de provinciediensten op 
te sturen, samen met een begeleidend briefje.  Op 
deze manier weet de wapendienst van de provincie 
immers welk wapen ik heb aangeschaft.  

Enkele dagen later krijg ik bericht van m’n lokale 
politiecommissaris.   Of ik me kan aanbieden met 
een revolver die ik eveneens had aangeschaft.  Geen 
woord over de Desert Eagle.   Raar, dus stuur ik de 
commissaris even een mailtje met het verhaal over 
de invoer van het wapen uit Nederland.  

De week nadien sta ik op het kantoor met m’n revolver.    
De commissaris ontvangt me heel vriendelijke en 
legt uit dat de wapenverantwoordelijke net met 
pensioen is gegaan.   Z’n laatste weken werden 
ingenomen door het opleiden van nieuwe agenten, 

administratieve opdrachten, verlof dat hij nog 
moest opnemen,…    Dat was de reden dat hij 
zo  moeilijk te pakken was.     De commissaris zelf 
heeft z’n taken overgenomen en is zich nog aan 
het inwerken als wapenverantwoordelijke.

We bekijken de revolver die ik moest meebrengen 
en ik overhandig hem alle formulieren en 
documenten van de Desert Eagle:   kopie van de 
Model 4, invoerpapieren, documenten van de 
proefbank, aankoopattest,…     De Desert Eagle 
zelf heb ik niet meegnomen:  dit was me niet 
gevraagd in het schrijven van de politie en ik heb 
geen zin om met een wapen rond te rijden zonder 
wettige reden.  

We spreken af dat de commissaris me  in de 
toekomst nog eens zal uitnodigen om dit wapen 
te komen tonen.    Opgelucht dat nu eindelijk alles 
in orde is, verlaat ik het politiekantoor en rij terug 
naar huis om m’n wapen op te bergen.  

Vanavond rij ik naar m’n schietclub om de 
Woestijnarend eens te testen….   Het heeft lang 
genoeg geduurd. 

Wapen kopen in het buitenland
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Schietstand Zilverberg operationeel
Een goed jaar geleden zijn we gestart met de bouw van de nieuwe schietstand Zilverberg. Op dit moment 
wordt er op de Meylweg 43 te Kontich de laatste hand gelegd aan de afwerking van de 100m stand. 
In schietstand Zilverberg zijn er 3 standen, nl. 11x25m, 6x100m en 6x15m. De 25m banen zijn sinds 
27 maart operationeel. Op de 15m banen kan momenteel lucht geschoten worden. De 25m stand en 
100m stand hebben een zandberg als kogelvanger.  Volgens Vlarem 2 mag er tot 2000 joule geschoten 
worden, dwz. handvuurwapens tot en met 44 magnum en geweer kalibers tot en met .223. De afwijking 
van Vlarem 2 is aangevraagd bij de bevoegde instanties. Dit komt erop neer dat er op de 15m stand tot 
2000 joules mag geschoten worden (dat blijft) , op de 25 stand tot 5000 joules en op de 100m stand 
tot 7500 joules. In kalibers uitgedrukt mag er op de 100m stand met kalibers gaande van .22, … .308, 
.300, .338 lapua tot en met .458 geschoten worden. We wachten vol ongeduld op de goedkeuring!!  
Op de 25m stand kan je tot een .308 en .300 win mag schieten. Alle banen worden uitgerust met een 
automatisch systeem om de kaart naar de kogelvanger te brengen. De 100m banen zullen worden 
uitgerust met camera’s.

15m

100m

25m
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De schietstand wordt verhuurd aan de Verenigde Schutters Clubs Zilverberg vzw(VSCZ). Wie of wat is nu 
VSCZ vzw, Verenigde Schutters Clubs Zilverberg? Het is de koepel die over onze clubs staat, de schietstanden 
beheert en de schietwedstrijden en andere activiteiten organiseert. Op die manier kunnen we het overzicht 
bewaren, iedereen de kans geven zijn ‘smaak’ van schietsport te beoefenen en naar de verbonden toe optimaal 
te functioneren.  Schietstand Zilverberg is 6 dagen op 7 open, enkel op maandag gesloten. En er is meer…

De raad van bestuur van Schietstand Zilverberg blijft echter niet bij de pakken neerzitten en heeft een visie.  
Er zijn nog enkele opties tot uitbreiding die we aan het uitwerken zijn!

Kom gerust eens een kijkje nemen of iets drinken in onze kantine of op ons terras. We geven u graag een 
rondleiding op afspraak. Meer info over onze stand is te vinden op www.zilverberg.be of via info@zilverberg.
be te verkrijgen.

Michel Gobin
Bestuurslid Schietstand Zilverberg
Bestuurslid VSCZ



S p o r t s c h i e t e n ,  
hoe begin ik eraan ?
De praktische gids voor beginnende schutters is opnieuw 
beschikbaar !

Beste clubbestuurder,

Ongetwijfeld krijgt u regelmatig bezoekers over de vloer 
die wel eens meer uitleg willen over sportschieten. De hele 
wetgeving en sportschutterslicentie uitleggen is ingewikkeld 
en tijdrovend.

Een samenwerking tussen drie auteurs zorgt voor een 
praktische gids waarin alle vragen worden beantwoord. De 
nieuwe schutter kan hier alle uitleg vinden en zijn kennis 
testen met handige meerkeuzevragen na elk hoofdstuk. 
Het boekje is een reisgids door het landschap van de 
sportschutter.

In duidelijke taal worden de sportschutterslicentie en de 
wapenwet uiteengezet. Ook enkele basisbegrippen over 
wapentechniek komen aan bod. De nieuwe editie werd nog 
uitgebreid met een hoofdstuk over de basistechniek van 
het schieten. Een beginnend schutter die alles doorneemt, 
is goed voorbereid voor de praktische en theoretische 
proeven.

Het boekje wordt uitgegeven door Advocatenkantoor 
Demeyere Nico BVBA en telt 160 blz. Voor particulieren 
bedraagt de prijs 15 EUR/stuk. U kunt bestellen door 15 
EUR over te schrijven op rekening BE53 7380 3218 7753 met 
vermelding van uw naam en het leveringsadres. Stuur ook 
nog een mail naar nico@demeyerenico.Be om uw bestelling 
door te geven. 103

Test uw kennis:
134. Kan men met een voorlopige sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder vergunning?

 A.  alleen indien men meerderjarig is.
 B. neen.
 C. ja, maar het wapen moet op de schietstand blijven.

135. Kan men met een sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder daarvoor eerst over een vergunning te beschikken? A.  neen.
 B. ja, wanneer het om een vuurwapen gaat dat ontworpen is voor het sportschieten en dat voorkomt op de lijst van de minister van Justitie. C. ja, mits toestemming van de volwassen huisgenoten.

136. Kan men met een sportschutterslicentie een vouwgeweer met gladde loop kaliber 12 aankopen?
 A.  neen het is een verboden wapen.
 B. ja, mits toestemming van de minister van justitie. C. alleen met een vergunning.

137. Een pistool in 9mm, kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:
 A.  mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur B. het voorleggen van een geldige sportschutterslicentie volstaat C. mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur en een getuigschrift van goed gedrag en zeden

138. Een grendelgeweer in kaliber .223 Remington kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:
 A.  mits voorlegging van zijn sportschutterslicentie en identiteitskaart, een formulier van overdracht “model 9” wordt ingevuld en verstuurd naar de gouverneur van de woonplaats van de verkrijger van het wapen B. Het wapen is een oorlogswapen en kan enkel worden verworven door de houder van een wapenvergunning omdat het wapen in een oorlogskaliber is C. mits voorlegging van een Europese vuurwapenpas uitgereikt in België

139. Een semi-automatisch geweer in kaliber .308 Winchester (b.v. een FAL) wordt: A.  voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D
 B. voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en wordt niet ingedeeld in het sportschuttersdecreet C. voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vergunningsplichtig wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D.
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HOE BEGIN IK ERAAN ? 

Om aan sportschieten te kunnen doen, zijn volgende elementen nodig:

- Een erkende schietstand en een club
- Begeleiding
- De nodige documenten om het wapen te mogen hanteren;
- Een wapen

Hierna lichten we kort de stappen toe. U vindt later meer informatie over het 
statuut van de sportschutter, en over de wapenwetgeving.

1. Zoek een club

Het sportief- en recreatief schieten met vuurwapens mag enkel worden 
beoefend in een erkende schietstand. De meeste schietstanden worden 
uitgebaat door erkende schuttersverenigingen. U kunt in contact komen met 
deze verenigingen door er eens langs te gaan, of via kennissen. U vindt 
de coördinaten van alle schuttersverenigingen op www.sportschieten.be of 
www.fros.be. 

Het aansluiten bij een club is een eerste belangrijke stap. Via deze club 
zult kunnen aanleren hoe u veilig met vuurwapens om kunt gaan, en zult 
u de nodige ervaring en kennis kunnen opdoen om een verantwoordelijk 
sportschutter en eventueel wapenbezitter te worden. De meeste clubs 
organiseren daarnaast ook nog allerhande sociale clubactiviteiten zodat u 
er ook vrij snel andere sportschutters zult leren kennen.

Volgende zaken zijn van belang bij de keuze van een club:

- Openingsuren: de meeste clubs worden door vrijwilligers 
opengehouden. Doorgaans zijn zij enkele avonden in de week en 
tijdens de weekends open. Andere door professionelen uitgebate 
clubs hebben vaak langere openingsuren. Kies een club die open is 
op de uren dat u zelf rustig de tijd kunt maken om te gaan schieten. 
Open kleischietstanden mogen alleen overdag open zijn, meestal 
van 10 tot 19 uur.

- Ligging en bereikbaarheid: leren schieten vereist een regelmatige 
begeleiding en oefening. Het is best een club te kiezen die makkelijk 
bereikbaar is, eventueel met het openbaar vervoer als u geen 
motorvoertuig bezit. Zo verliest u niet al teveel tijd met verplaatsingen.

III

In dit deel:
	veilige omgang met wapens

	soorten vuurwapens

	belangrijke onderdelen van wapens

	de munitie
	onderhoud en reinigen

Over wapens en 

munitie



29

FROS funshoots: 
In ieder nummer van het FROS tijdschrift vind je  een overzicht van  

alle  funshoots die voor iedere schutter met een sportschutters-

licentie toegankelijk zijn.   We nodigen de FROS clubs dan ook uit 

om ons hun funshoots of activiteiten die vrij toegankelijk zijn aan 

de redactie te melden.  Indien de kostprijs, de plaats, de manier van 

inschrijven en de discipline vermeld zijn zal FROS alle funshoots in 

zijn tijdschrift vermelden. 







Schietvereninging  .30 M1 Pistol & Carbine
Grensweg 19a    4411  ST Rilland-Bath (Nl)

ACTION SHOOTING 
WEDSTRIJD

Zaterdag en zondag 30-31 augustus 2014
                               

Inschrijven en info: actionshoot30m1@hotmail.com

Gelieve uw naam, gewenste schiettijd (zaterdag of zondag, voormiddag of 
namiddag, gewenste uur) en wapencategorie te vermelden.

Inschrijfkosten: 5 euro per categorie, te betalen op de dag zelf.

Prijzen: Voor het eindklassement van deze drie wedstrijden worden 
prijzen voorzien. (Optelling van de beste twee resultaten van de schutter)

Reglement: Het ingekort reglement + voorlopige rangschikking zijn 
te raadplegen op de website www.belgiumm1.be

RUAG Ammotec Benelux
http://www.ruag.be

     
WAPENGROOTHANDEL  VINCK & CO

http://www.rmvinck.com

WAPENHANDEL TILBORGHS
http://www.wapenhandel-tilborghs.be

WAPENHANDEL VAN DER ZANDEN
http://www.jvdzanden.com



 
GROTE PRIJS VKS - GRAND PRIX VKS 

 

OP 20 juli 2014 / LE 20 juillet 2014 
te / à LOON PLAGE 

 
100 CLAYS FU / 100 PLATEAUX FU 
AANVANG 9.00 U / DEBUT 9H00 

 
 

TERUGGAVE VAN 60% VAN DE INLEG PER CATEGORIE 
REDISTRIBUTION DE 60% DE LA MISE PAR CATEGORIE 

  
CAT. A. B. C. VET. SUP VET. DAMES. JUNIORS 

 
INLEG - 45€ - INSCRIPTION 

35€ dames – juniors 

 
 

inschrijving vóór 17 juli / inscription avant le 17 juillet 
 

op de stand van Loon Plage / au stand de Loon Plage 
of/ou gsm 0032 475 / 37.13.83 
of/ou marc.campe@telenet.be 

 
 

V.K.S aangesloten bij Fros - erkende Vlaamse Sportfederatie 
V.K.S. affilié à la FROS – Fédération Sportive Flamande 




